
Przyrów, dnia 09.11.2020r 

Nr PLP.271.10.2020 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania:  

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z  terenu gminy Przyrów w 2021roku.” 

Część I – Opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, ze szkła i  metali 

Część II –Niesegregowane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, odpady    ulegające 

biodegradacji, odpady kuchenne ulegające biodegradacji.   

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia dla Części I i 

Części II, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:  

Zakład Gospodarki Komunalnej 

sp. z o. o. ul. Podmiejska 53 

42-400 Zawiercie 

Uzasadnienie prawne: zgodnie  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp.   

Uzasadnienie faktyczne:  wybrana oferta w ,,procedurze odwróconej”(art.24aa) spełnia wszystkie 

wymagania zamawiającego określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, Wykonawca wykazał 

brak podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W  

tym  stanie  rzeczy  należy  uznać,  że  oferta  w/w Wykonawcy  jest  najkorzystniejsza. 

 

Lp.                          

 

Nazwa wykonawcy 

 

Adres wykonawcy 

 

Cena oferty brutto 

Odległość instalacji od 

siedziby zamawiającego               

(km.) 

1 Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

 sp. z o. o. 

ul. Podmiejska 53 

42-400 Zawiercie 

I.cz.     50 112,00zł. 

II.cz. 338 580,00zł. 

42 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu 

wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu, lub 



2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 

drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono 

przesłane pisemnie. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 

179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

BIP 

Tablica ogłoszeń wm 

a/a 

 

 

 


